
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

1 Τροποποίηση του Οργανισμού του κοινωφελούς 
ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Χρίστου 
Καρά» με βούληση του ιδρυτή, που κυρώθηκε 
με το με ημερομηνία 20-6-2008 π.δ. (ΦΕΚ 1424 
τ.Β΄/18-7-2008).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2 Διαπίστωση σύστασης ΦΟ.Δ.Σ.Α του ν.4555/2018 
στην Περιφέρεια Κρήτης, ένταξης Δήμων -μελών 
και συγχώνευσης ΦΟ.Δ.Σ.Α.

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)
   Τροποποίηση του Οργανισμού του κοινωφε-

λούς ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Χρί-

στου Καρά» με βούληση του ιδρυτή, που κυρώ-

θηκε με το με ημερομηνία 20-6-2008 π.δ. (ΦΕΚ 

1424 τ.Β΄/18-7-2008). 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 51 και 52 του ν. 4182/2013 «ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟ-
ΝΟΜΙΩΝ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚΑ 185). 

β) Του άρθρου 110 του Α. Κ.
2. Το αριθμ. 185/2009 π.δ. (ΦΕΚ Α 213) «Ανασύσταση 

του Υπουργείου Οικονομικών».
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-

μικών» (ΦΕΚ Α΄ 181).
4. Τα αριθμ. π.δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορι-

σμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών» και αριθμ. π.δ. 88/29-08-2018 (ΦΕΚ Α΄160).

5. Την ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/15-11-2016 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομι-
κών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονο-
μικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β΄ 3696).

6. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α 114) σχετικά με την ανα-
σύσταση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

7. Τις διατάξεις: α) της με αρ. 19125/23-1-2002 πράξης 
σύστασης με δικαιοπραξία εν ζωή της συμβολαιογράφου 
Αθηνών Ειρήνης Μπορόβα που συνέστησε κοινωφελές 
ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Χρίστου Καρά, β) του 
με ημερομηνία 20-6-2008 π.δ. (ΦΕΚ 1424 Β΄/18-7-2008) 
που εγκρίθηκε η σύσταση του Ιδρύματος Χρίστου Καρά 
και κυρώθηκε ο Οργανισμός του.

8. Τα από 16-5-2018, 16-7-2018 και 30-7-2018 πρα-
κτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ιδρύματος.

9. Το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. 11726/
15-2-2019, σχετικά με την παραπομπή της εξέτασης 
στο Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών, του 
θέματος ανταλλαγής ακινήτων μεταξύ του «Ιδρύματος 
Χρίστου Καρά» και του ιδρυτή, ιδιοκτησίας αμφοτέρων.

10. Τη γνωμοδότηση της 151ης συνεδρίασης του 
Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών την 
27/2/2019 σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού 
του Ιδρύματος « Ίδρυμα Χρίστου Καρά».

11. Τη με αριθμ. 5537/2019 πράξη της συμβολαιογρά-
φου Αθηνών Μάρθας - Αικατερίνης Γασπαρινάτου - Βα-
ρελτζίδη, περί τροποποίησης οργανισμού Ιδρύματος.

Με πρόταση της Υφυπουργού Οικονομικών και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο 
Εγκρίνουμε την τροποποίηση των διατάξεων των άρ-

θρων 1 (Μορφή - Επωνυμία -Έδρα - Σφραγίδα), 2 (Σκο-
πός) και 3 (Περιουσία - Πόροι) του Οργανισμού Διοίκη-
σης και Διαχείρισης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την 
επωνυμία «Ίδρυμα Χρίστου Καρά» που αποφασίστηκε 
με τα από 16-5-2018, 16-7-2018 και 30-7-2018 πρακτι-
κά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, ως 
ακολούθως:

«Άρθρο 1
Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Μορφή - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα
1. Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ 

ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΡΑ», που συστήνεται από τον Χρίστο Κων-
σταντίνου Καρά, που θα ονομάζεται παρακάτω στο 
παρόν «ιδρυτής», αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
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Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της παρούσας 
συστατικής πράξης, του παρόντος Οργανισμού, του 
ν. 4182/2013, όπως κάθε φορά ισχύει ο νόμος αυτός και 
των διαταγμάτων που εξεδόθησαν ή θα εκδοθούν προς 
εκτέλεσιν του νόμου αυτού.

2. Έδρα του Ιδρύματος είναι ο Δήμος Χαλανδρίου οδός 
Ειρήνης 3, όπου έχει οικοδομηθεί κατοικία του ιδρυτή.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύ-
ματος μπορεί να δημιουργηθούν και άλλα παραρτήματα 
αυτού σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή στο εξωτερικό. 
Τα παραρτήματα δεν έχουν νομική προσωπικότητα.

4. Η σφραγίδα του ιδρύματος είναι στρογγυλή και ανα-
γράφει περιμετρικά μέσα σε πλαίσιο την επωνυμία του 
Ιδρύματος και στο μέσον, σαν έμβλημα, την υπογραφή 
του ιδρυτή.»

 Άρθρο 2
Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Σκοπός
1. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η ανάπτυξη κάθε φύσε-

ως πρωτοβουλίας και δραστηριότητας στον τομέα των 
εικαστικών τεχνών και η διάδοση τους στο ευρύ κοινό 
με σκοπό την εξοικείωση του πληθυσμού της Ελλάδος 
με έννοιες, ιδέες και παραστάσεις που προωθούν τον πο-
λιτισμό της χώρας, με έμφαση στην περιοχή της Ύδρας.

2. Η δωρηθησόμενη στο Χαλάνδρι Αττικής κατοικία 
και ατελιέ του Ιδρυτή επί της οδού Ειρήνης αρ. 3, θα 
αποτελέσει μουσείο εικαστικών τεχνών με βάση το ζω-
γραφικό και γλυπτικό έργο του Ιδρυτή, το πλήρες Αρχείο 
Βιογραφικών στοιχείων και της όλης δραστηριότητος 
του (έντυπα, λεξικά, κασέτες κ.λπ.) όπως και βιβλιοθή-
κη περιέχουσα εκδόσεις βιβλίων τέχνης και καταλόγων 
των ετησίων εκθέσεων στην Ελλάδα από μουσεία και 
«γκαλερί». Η λειτουργία της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος 
θα βοηθήσει στην διάδοση βιβλίων που αφορούν την 
διαδρομή και εξέλιξη των εικαστικών τεχνών στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό. Στην ανωτέρω οικία δύναται μετά 
από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να συσταθεί 
οριζόντια ιδιοκτησία προκειμένου ο πρώτος όροφος να 
εκμισθωθεί σε τρίτον και τα έσοδα της μισθώσεως να 
διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς του Ιδρύ-
ματος. Το δωρηθησόμενο επί των οδών Χελμού και 
Γρεβενών στο Χαλάνδρι Αττικής ακίνητο θα χρησιμο-
ποιηθεί ως χώρος που θα εξυπηρετεί τη λειτουργία του 
Μουσείου, δυνάμενος να εκμισθωθεί σε τρίτον και τα 
έσοδα της μισθώσεως να διατίθενται αποκλειστικά για 
τους σκοπούς του Ιδρύματος.

3. Η δωρηθησόμενη στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού 
Χάριτος 42 οικία δύναται να εξυπηρετεί τη λειτουργία 
του μουσείου να εκμισθώνεται σε τρίτον και τα έσοδα 
της μισθώσεως να διατίθενται αποκλειστικά για τους 
σκοπούς του Ιδρύματος.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος εξουσιο-
δοτείται με απόφαση του να ενεργήσει κάθε πράξη που 
απαιτεί ο νόμος ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας αρ-
χής και παν εν γένει τρίτου προκειμένου να περιέλθει 
το ακίνητο της Ύδρας στον Ιδρυτή και τα ανωτέρω δύο 
ακίνητα στο Χαλάνδρι Αττικής και το ένα ακίνητο στην 

Αθήνα Αττικής στο Ίδρυμα, με την ίδια συμβολαιογρα-
φική πράξη ή με διαδοχικές, με τον πιο επωφελή τρόπο 
για το Ίδρυμα κατά την κρίση του, να εξουσιοδοτήσει 
μέλος του ή/και τρίτο δικηγόρο προς υλοποίηση των 
αναφερομένων στο παρόν άρθρο.

5. Για την επίτευξη των σκοπών του, το ίδρυμα ανα-
πτύσσει και τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) Στον εκθεσιακό χώρο της άνω οικίας, όπου και η 
μόνιμη έκθεση των έργων του ιδρυτή, διοργανώνει εκθέ-
σεις ζωγραφικής, γλυπτικής, και γενικά εικαστικών έργων 
κυρίως νέων και άγνωστων, στο ευρύ κοινό, καλλιτεχνών 
που διακρίνονται για το ταλέντο τους.

β) Διοργανώνει συνέδρια, συναντήσεις, διασκέψεις και 
κάθε είδους δημόσιες εκδηλώσεις για θέματα σχετικά με 
τους σκοπούς του.

γ) Συνεργάζεται με κρατικά και ιδιωτικά μουσεία ει-
καστικούς καλλιτέχνες και συλλέκτες για θέματα που 
σχετίζονται με τους σκοπούς του.

δ) Συλλέγει αξιολογεί και περαιτέρω αξιοποιεί στοιχεία 
και μελέτες καλλιτεχνών και τεχνοκριτικών σχετικές με 
τις νέες τάσεις και τα εικαστικά δρώμενα στο χώρο της 
τέχνης

ε) Η χορήγηση χρηματικών ποσών σε φυσικά ή κοινω-
φελή νομικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται 
στον τομέα των εικαστικών τεχνών.

στ) Προβαίνει σε δημοπρασίες έργων τέχνης του Ιδρυ-
τή.

ζ) Εκμισθώνει τα ακίνητα ιδιοκτησίας του, με εξαίρεση 
τον χώρο στον οποίο θα λειτουργήσει το Μουσείο.

η) Λειτουργεί πωλητήριο στους χώρους του Μουσείου 
με έργα του Ιδρυτή και άλλων καλλιτεχνών καθώς και 
βιβλία και κάθε συναφή αντικείμενα που πωλούνται σε 
πωλητήρια μουσείων.»

Άρθρο 3
Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Περιουσία - Πόροι
1. Περιουσία του Ιδρύματος αποτελούν:
α) Το ποσόν των 15.000 ευρώ που πρόσφερε ο Ιδρυτής 

κατά τη σύσταση του Ιδρύματος.
β) Τα ακίνητα ιδιοκτησίας του Ιδρυτή, που βρίσκονται 

στην περιοχή Χαλανδρίου Αττικής, όπου κατοικεί και 
εργάζεται ο ιδρυτής, ήτο το ένα επί της οδού Ειρήνης 
αρ. 3 και το δεύτερο επί των οδών Χελμού και Γρεβενών, 
τα οποία θα μεταβιβασθούν κατά πλήρη κυριότητα στο 
Ίδρυμα, καθώς και ένα ακίνητο ιδιοκτησίας της Αντιπρο-
έδρου Ελένης Παγώνη επί της οδού Χάριτος 42, ισόγειο 
όροφος, στο Κολωνάκι Αθηνών, συνολικής επιφανείας 
36,25 τ.μ., το οποίο θα μεταβιβάσει κατά πλήρη κυριότη-
τα στο Ίδρυμα ωσαύτως ταυτόχρονα με την υπογραφή 
της συμβολαιογραφικής πράξης με την οποία θα περι-
έλθουν όλες οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που ευρίσκονται 
στην εξοχική οικία που δώρισε ο Ιδρυτής στην Ύδρα, 
στη θέση Μικρό Καμίνι, στον Ιδρυτή, καθώς και τα τότε 
ευρισκόμενα σε αυτές έπιπλα, έργα ζωγραφικής, γλυπτι-
κής, κατασκευές, βιβλία, οικοσκευή και λοιπά πράγματα.

γ) Είκοσι (20) πίνακες ζωγραφικής του ιδρυτή, τους 
οποίους αυτός δώρισε στο Ίδρυμα κατά τη σύστασή του.
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δ) Κάθε περιουσιακό στοιχείο που θα περιέρχεται στο 
Ίδρυμα μετά την σύσταση του από δωρεά ή διαθήκη του 
ιδρυτού ή τρίτου.

2. Πόροι του ιδρύματος είναι
α) Οι τόκοι από τις καταθέσεις του, οι χρηματικές ή 

άλλες παροχές ή επιχορηγήσεις και οι κληρονομιές, κλη-
ροδοσίες και δωρεές οιουδήποτε φυσικού ή νομικού 
προσώπου που αποδέχεται το ίδρυμα με σχετική από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

β) Η είσπραξη χρημάτων από την εκποίηση, άνευ 
οποιασδήποτε διατυπώσεως προβλεπόμενης από τις 
διατάξεις του ν. 4182/2013, από τον ιδρυτή κατ' ελά-
χιστον 20 πινάκων ζωγραφικής του, όπως και 30 κατ' 
ελάχιστον μεταξοτυπιών έργων του. Τους άνω πίνακες 
και μεταξοτυπίες, ο ιδρυτής θα καθορίσει κατ' είδος και 
αριθμό μετά την έγκριση της συστάσεως του ιδρύματος.

Τα ανωτέρω προς πώληση έργα, μετά τον θάνατο του 
ιδρυτή, θα περιέρχονται στην κυριότητα του Ιδρύματος 
και θα εκποιούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 4182/2013.

γ) Έσοδα από την εκπόνηση και έκδοση μελετών σχε-
τικών με τους σκοπούς του Ιδρύματος.

δ) Έσοδα από τη δημοπράτηση έργων του Ιδρυτή, από 
την εκμίσθωση ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώ-
ρηση της χρήσης ακινήτων του Ιδρύματος και από τη 
λειτουργία πωλητηρίου στους χώρους του Μουσείου.»

Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε την δημοσί-
ευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

 Αθήνα, 19 Ιουνίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  
Οικονομικών    Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ    ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ 

I

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1391 (2)
   Διαπίστωση σύστασης ΦΟ.Δ.Σ.Α του ν.4555/2018 

στην Περιφέρεια Κρήτης, ένταξης Δήμων -μελών 

και συγχώνευσης ΦΟ.Δ.Σ.Α. 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 280 και 283 παρ. 4 του 

ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α'/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονι-
κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 136/2010 (Φ.Ε.Κ. 228/τ.Α'/
27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλ-

λες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 47/τ.Α'/11-5-2015), και ειδικά τα 
άρθρα 28 και 28Α, όπως το τελευταίο προστέθηκε με το 
άρθρο 24 του ν.4368/2016 (Φ.Ε.Κ. 21/τ.Α').

4. Την 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών περί διορισμού Συντονίστριας στην Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017, 
ΑΔΑ: ΩΘ15465ΧΘ7-ΓΜΦ.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 225-247 του ν. 4555/2018 
(Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α'/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμι-
κού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση 
της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω-
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετι-
κά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν, μετά από την 
τροποποίηση τους με το άρθρο 35 του ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 
40/τ.Α'/04-03-2019), και ειδικότερα των μεταβατικών 
διατάξεων του άρθρου 245, οι οποίες τυγχάνουν εφαρ-
μοστέες κατά το παρόν-μεταβατικό- στάδιο.

6. Το αριθμ. 62715/07-11-2018 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών με θέμα: «Μεταβατικό στάδιο εφαρ-
μογής του νέου θεσμικού πλαισίου των Φορέων Διαχεί-
ρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), Μέρος Δεύτερο, 
άρθρα 225-247 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α').

7. Το γεγονός ότι στην Περιφέρεια Κρήτης, κατά την 
έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 
133/τ.Α'/19-07-2018), υφίστανται και λειτουργούν βάσει 
των διατάξεων του ν. 4071/2012:

Α. Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κρήτης), ο οποί-
ος συστήθηκε με την οικ.5653/11-05-2012 απόφαση 
του (πρώην) Γενικού Γραμματέα και ήδη Συντονίστρια 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 1908/τ.Β'/
15-06-2012), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την αριθμ. 
6591/10-06-2015 όμοια (ΦΕΚ 1284/τ.Β'/29-06-2015) και

Β. οι εξής Φ.Ο.Δ.Σ.Α:
i. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕ-

ΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Τ.Α)», με δ.τ. 
«ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε (Ο.Τ.Α)»

ii. «Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Κρήτης» (Ε.Σ.Δ.Α.Κ)

iii. ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία 
ΟΤΑ, με δ.τ. «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδος Α.Ε.»

iv. Σύνδεσμος Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων 
Ν.Καζαντζάκη, Αρχανών, Τεμένους, οι οποίοι δεν έχουν 
συγχωνευθεί, κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 16 του 
ν. 4071/2012, όπως αυτό ισχύει, στον ως άνω Περιφε-
ρειακό ΦΟ.Δ.Σ.Α.

8. Τα έγγραφα προς τους Δήμους του Νομού Λασιθίου, 
κατά το δεύτερο στάδιο εφαρμογής των μεταβατικών δια-
τάξεων του άρθρου 245 του ν. 4555/2018, και ειδικότερα: 
το αριθμ. 16196/05-12-2018 έγγραφο προς τον Δήμο Αγ. 
Νικολάου, το αριθμ. 16199/05-12-2018 έγγραφο προς τον 
Δήμο Σητείας, το αριθμ. 16197/05-12-2018 έγγραφο προς 
τον Δήμο Ιεράπετρας και το αριθμ. 16198/05-12-2018 
έγγραφο προς τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου.
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9. Τα έγγραφα προς τους Δήμους του Νομού Ηρακλεί-
ου, κατά το δεύτερο στάδιο εφαρμογής των μεταβατικών 
διατάξεων του άρθρου 245 του ν. 4555/2018, και ειδικότε-
ρα: το αριθμ. 16306/05-12-2018 έγγραφο προς τον Δήμο 
Ηρακλείου, το αριθμ. οικ. 16939/05-12-2018 έγγραφο 
προς τον Δήμο Μαλεβιζίου, το αριθμ. 16223/05-12-2018 
έγγραφο προς τον Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων, 
το αριθμ. πρωτ. οικ. 16938/05-12-2018 έγγραφο προς 
τον Δήμο Φαιστού, το αριθμ. 16398/05-12-2018 έγγραφο 
προς τον Δήμο Γόρτυνας, το αριθμ. 16200/05-12-2018 
έγγραφο προς τον Δήμο Χερσονήσου, το αριθμ.  
16154/05-12-2018 έγγραφο προς τον Δήμο Μινώα Πε-
διάδας και το αριθμ. πρωτ. 16176/05-12-2018 έγγραφο 
προς τον Δήμο Βιάννου.

10. Τα έγγραφα προς τους Δήμους του Νομού Ρεθύ-
μνης, κατά το δεύτερο στάδιο εφαρμογής των μεταβα-
τικών διατάξεων του άρθρου 245 του ν. 4555/2018, και 
ειδικότερα: το αριθμ. οικ. 16937/05-12-2018 έγγραφο 
προς τον Δήμο Ρεθύμνης, το αριθμ. 16443/05-12-2018 
έγγραφο προς τον Δήμο Μυλοποτάμου, το αριθμ. 
16410/05-12-2018 έγγραφο προς τον Δήμο Αμαρίου, 
το αριθμ. οικ.16935/05-12- 2018 έγγραφο προς τον Δήμο 
Αγ. Βασιλείου, το αριθμ. 16302/05-12-2018 έγγραφο 
προς τον Δήμο Ανωγείων.

11. Το αριθμ. 16432/05-12-2018 έγγραφο προς τον 
Δήμο Κισσάμου, κατά το δεύτερο στάδιο εφαρμο-
γής των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 245 του 
ν. 4555/2018, καθώς και το αριθμ. 17755/2018/05-02-2019 
υπομνηστικό αυτού.

12. Τις κάτωθι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων 
των Δήμων της Κρήτης, ληφθείσες κατ'εφαρμογή των 
μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 245 του ν. 4555/ 
2018, όπως αυτές απεστάλησαν στην υπηρεσία, και συ-
γκεκριμένα:

Α. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ι) Την 1006/19-11-2018 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου (ΑΔΑ: ΡΗ3ΗΩ0Ο-ΙΘΗ) 
με την οποία εγκρίθηκε η παραμονή του Δήμου στον 
«Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης» 
(Ε.Σ.Δ.Α.Κ) και την αριθμ. 36/17-1-2019 όμοια (ΑΔΑ: 
6ΩΧΛΩ0Ο-ΔΟΡ), με την οποία αποφασίστηκε η αποχώ-
ρηση του Δήμου από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορ-
ριμμάτων (πρώην) Δήμων Ν. Καζαντζάκη-Αρχανών-
Τεμένους.

II)  Την 512/27-12-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Μαλεβιζίου (ΑΔΑ: ΨΠΒΓΩΛΣ-4ΕΣ), με 
την οποία αποφασίστηκε η έγκριση της παραμονής του 
Δήμου στον Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

ΙΙΙ) Την 1/17-01-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων (ΑΔΑ: 6ΨΩ-
ΞΩΨΜ-ΟΕ3), με την οποία αποφασίστηκε α) η ανάκληση 
της προγενέστερης με αριθμ. 371/12-11-2018 όμοιας 
(ΑΔΑ: 90Α5ΩΨΜ-ΦΙΧ) περί αποχώρησης του Δήμου από 
τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και παραμονής του στον Σύνδεσμο Διαχεί-
ρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη, Αρχανών, 
Τεμένους και β)εγκρίθηκε η παραμονή του Δήμου στον 
Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

IV) Την 194/10-12-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Φαιστού (ΑΔΑ: ΩΕΧΞΩΗ1-Ν0Ζ), με την 
οποία εγκρίθηκε η παραμονή του Δήμου στον Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

V) Την 3/15-01-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Γόρτυνας (ΑΔΑ: Ω054Ω9Η-ΡΨΓ), με την 
οποία αποφασίστηκε η ανάκληση της προγενέστερης 
με αριθμ. 288/13-11-2018 όμοιας (ΑΔΑ: 6ΣΡΡΩ9Η-Ψ76) 
και εγκρίθηκε η παραμονή του Δήμου στον Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

VI) Την 534/13-11-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Χερσονήσου, με την οποία εγκρίθηκε η 
παραμονή του Δήμου στον «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας 
Α.Ε. Ο.Τ.Α». (ΑΔΑ: ΩΜΤΓΩΗΜ-Ν7Ξ).

VII) Την 261/07-11-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας (ΑΔΑ: 739ΜΩΚ6-8ΛΓ), 
με την οποία εγκρίθηκε η παραμονή του Δήμου στον 
«ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α», καθώς και την 
αριθμ. 5/21-01-2019 όμοια (ΑΔΑ: Ψ50ΣΩΚ6-Τ1Μ), με την 
οποία αποφασίστηκε να συμπληρωθεί η προαναφερο-
μένη 261/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως 
ακολούθως: i) εγκρίνεται η παραμονή του Δήμου στον 
«ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α». και η μετατρο-
πή του ΦΟΔΣΑ αυτού σε φορέα του άρθρου 225 του 
Ν.4555/2018 και ii)εγκρίνεται η αποχώρηση του Δήμου, 
από τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

VIII) Την 1/16-01-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Βιάννου (ΑΔΑ: 60Θ6Ω94-Σ6Μ), με την 
οποία αποφασίστηκε η ανάκληση της προγενέστερης  
αριθμ. 236/14-11-2018 όμοιας (ΑΔΑ: 62ΦΠΩ94-77Φ) και 
εγκρίθηκε η παραμονή του Δήμου στον Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

Β. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ι) Την 1/17-01-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Δήμου Ρεθύμνης (ΑΔΑ: ΩΨ4ΧΩ1Ψ-80Ζ), με την 
οποία αποφασίστηκε η ανάκληση της προγενέστερης με 
αριθμ. 719/12-12-2018 όμοιας και εγκρίθηκε η παραμο-
νή του Δήμου στον Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

II) Την σε ορθή επανάληψη 2/15-1-2019 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυλοποτάμου (ΑΔΑ: 
Ω74ΜΩΚΞ-ΖΞΩ), με την οποία αποφασίστηκε η ανά-
κληση της προγενέστερης με αριθμ. 260/13-11-2018 
όμοιας (ΑΔΑ: 6Λ9ΒΩΚΞ-ΙΔΥ) και εγκρίθηκε η παραμονή 
του Δήμου στον Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

ΙΙΙ) Την 23/18-01-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Αμαρίου (ΑΔΑ:Ω9Α3ΩΨΨ-ΜΟΟ), με την 
οποία αποφασίστηκε η ανάκληση της προγενέστερης με 
αριθμ. 287/31-10-2018 όμοιας (ΑΔΑ: ΩΑΩ7ΩΨΨ-79Κ) 
και εγκρίθηκε η παραμονή του Δήμου στον Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

ΙV) Την 26/16-01-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου (ΑΔΑ: 67ΣΘΩ6Τ-Η0Λ), 
με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση της παραμονής 
του Δήμου στον Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

V) Την 1/18-01-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Ανωγείων (ΑΔΑ: 6Ρ3ΛΩΨΥ-ΖΤΨ), με την 
οποία αποφασίστηκε η ανάκληση της προγενέστερης 
με αριθμ. 99/14-11-2018 όμοιας (ΑΔΑ: 7ΔΔΡΩΨΥ-ΕΥΖ) 
και εγκρίθηκε η παραμονή του Δήμου στον Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

Γ. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ι) Την 583/31-10-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Δήμου Αγίου Νικολάου (ΑΔΑ: Ω3ΒΕΩΚΨ-ΕΕ7, 
με την οποία εγκρίθηκε η αποχώρηση του Δήμου από 
τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης 
(Ε.Σ.Δ.Α.Κ) και η συμμετοχή του στον «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας 
Πεδιάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α».
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II) Την 308/09-11-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Σητείας (ΑΔΑ: Ω069Ω1Γ-Ν1Α), με την 
οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου στον Φ.Ο.Δ.Σ.Α. 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ [διεύρυνση του «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας 
Πεδιάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α»], καθώς και α) την 355/17-12-2018 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του εν λόγω Δή-
μου (ΑΔΑ: ΨΒ1ΠΩ1Γ-ΚΓΝ), με την οποία αποφασίστηκε η 
έγκριση της αποχώρησης του Δήμου από τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. 
και β)την 1/18-01-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα ότι 
το Δ.Σ. του ως άνω Δήμου εμμένει στις προηγούμενες 
αποφάσεις του για αποχώρηση από τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και 
συμμετοχή του στον Φ.Ο.Δ.Σ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
(διεύρυνση του ΦοΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ).

ΙΙΙ) Την 273/16-11-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Ιεράπετρας (ΑΔΑ: ΨΧΖΨΩΡ8-ΒΦΦ), με 
την οποία εγκρίθηκε η αποχώρηση του Δήμου από τον 
Ε.Σ.Δ.Α.Κ και η συμμετοχή του στον «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας 
Πεδιάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α».

IV) Την 145/30-10-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου (ΑΔΑ: ΩΒΤΗΩΞΩ-
ΦΛ5), με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου 
στον «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α».

Δ. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ι) Την 658/08-10-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Δήμου Χανίων (ΑΔΑ: 7ΥΤΠΩΗ5-ΦΚΗ), με την 
οποία εγκρίθηκε η παραμονή του Δήμου στη ΔΙΑΔΗΜΟ-
ΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Τ.Α)» με δ.τ. «ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε (Ο.Τ.Α)» 
και η μεταβίβαση, δυνάμει δωρεάς, μετοχών στους λοι-
πούς Δήμους του Ν. Χανίων.

II) Την 267/19-10-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Αποκορώνου (ΑΔΑ: 63ΛΗΩΨΤ-ΑΨΨ), 
με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή και η απόκτηση 
με μεταβίβαση, δυνάμει δωρεάς από το Δήμο Χανίων, 
μετοχών της «ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε (Ο.Τ.Α)».

ΙΙΙ) Την 334/16-10-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Πλατανιά (ΑΔΑ:ΩΙΣ8ΩΞ5-Ν55), με την 
οποία εγκρίθηκε η παραμονή του Δήμου στη «ΔΕΔΙΣΑ 
Α.Ε (Ο.Τ.Α)» και η απόκτηση με μεταβίβαση, δυνάμει 
δωρεάς από τον Δ. Χανίων, μετοχών της «ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε 
(Ο.Τ.Α)».

IV) Την 173/17-10-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Κισσάμου (ΑΔΑ: Ψ68ΛΩΕΖ-ΗΥ9), με την 
οποία εγκρίθηκε η στήριξη της «ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε (Ο.Τ.Α)», 
αλλά ανατέθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου να γνωμο-
δοτήσουν σχετικά.

V) Την 206/08-10-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Καντάνου-Σελίνου (ΑΔΑ:ΨΣΨΩΩΕ1-
2ΩΕ), με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου 
στη «ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε (Ο.Τ.Α)» και η απόκτηση με μεταβίβα-
ση, δυνάμει δωρεάς από το Δήμο Χανίων, μετοχών της 
«ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε (Ο.Τ.Α)».

VI) Την 126/09-10-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Σφακιών (ΑΔΑ:ΩΝΘΜΩΗ4-ΛΛ0), με την 
οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου στη «ΔΕΔΙΣΑ 
Α.Ε (Ο.Τ.Α)» και η απόκτηση με μεταβίβαση, δυνάμει 
δωρεάς από τον Δήμο Χανίων, μετοχών της «ΔΕΔΙΣΑ 
Α.Ε (Ο.Τ.Α)».

VII) Την 50/16-10-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Γαύδου (ΑΔΑ: 7Τ26Ω9Κ-ΖΝΡ), με την 
οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου στη «ΔΕΔΙ-
ΣΑ Α.Ε (Ο.Τ.Α)» και η απόκτηση με μεταβίβαση, δυνάμει 
δωρεάς από το Δήμο Χανίων, μετοχών της «ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε 
(Ο.Τ.Α)».

13. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 246 του 
ν. 4555/2018, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 35 
του ν. 4599/2019, σύμφωνα με τις οποίες για την εφαρ-
μογή των διατάξεων που αφορούν τους Φορείς Διαχεί-
ρισης Στερεών Αποβλήτων, όπου γίνεται αναφορά στον 
πληθυσμό, νοείται ο μόνιμος πληθυσμός, όπως εμφα-
νίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων 
της τελευταίας απογραφής του πληθυσμού που έχουν 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 
εν προκειμένω στο ΦΕΚ 698/τ.Β'/20-03-2014. (σχετική 
η αριθμ. ΓΠ- 191/18-03-2014 απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ περί 
τροποποίησης της απόφασης 11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 
3465/Β'/28.12.2012) και θέμα «Αποτελέσματα της Απο-
γραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο 
Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας).

14. Την από 22/11/2018 και με αριθμ. 1455067 ανα-
κοίνωση του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η του 
Επιμελητηρίου Χανίων, με την οποία καταχωρίστηκε στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 22η/11/2018 και κωδικό 
αριθμό καταχώρισης 1573419, η από 15-11-2018 απόφα-
ση της 14ης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της Α.Ε με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ (Ο.Τ.Α)», με δ.τ. ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε (Ο.Τ.Α) και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 
73524558000, αναφορικά με την τροποποίηση του κα-
ταστατικού της, προκειμένου να συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ 
του ν. 4555/2018.

15. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην 
υπηρεσία απάντηση του Δήμου Κισσάμου επί των αριθμ. 
16432/05-12-2018 και αριθμ. 17755/2018/05- 02-2019 
εγγράφων.

16. Την 15902/07-12-2018 απόφαση της Συντονίστριας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 6052/τ.Β'/31-12-2018, με την οποία 
εγκρίθηκε η τροποποίηση της συστατικής πράξης του 
Ε.Σ.Δ.Α.Κ. αναφορικά με την αποχώρηση του Δήμου Χερ-
σονήσου από τον εν λόγω Σύνδεσμο.

17. Την 62/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου της Περιφέρειας Κρήτης (πρακτικό No 8/ 
24.06.2016), με την οποία εγκρίθηκε το Περιφερειακό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΠΕΣΔΑ (ΑΔΑ:7ΧΑΚ7ΛΚ-
ΣΒΓ) της Κρήτης, όπως αυτή κυρώθηκε με την οικ.: 
44014/4028/15-09-2016 κοινή απόφαση Υπουργών 
Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

18. Τα αριθμ. οικ. 96258/1228/17-12-2018 και αριθμ. 
οικ.5028/66/25-01-20 19 έγγραφα προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών (Τμήμα Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτο-
διοίκησης), με τα οποία ζητήθηκαν διευκρινήσεις αναφο-
ρικά με την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου των 
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), 
ειδικά δε για την εφαρμογή του μεταβατικού σταδίου 
αυτού.
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19. Τα αριθμ.12856/21-02-2019 και αριθμ. 17048/
07-03-2019 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, σε 
απάντηση των ως άνω εγγράφων, με τα οποία παρέ-
χονται οι ζητούμενες διευκρινήσεις αναφορικά με την 
εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου των Φορέων 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.)., ειδικά δε 
για την εφαρμογή του μεταβατικού σταδίου αυτού.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:

1. Τη σύσταση του ΦΟ.Δ.Σ.Α. με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗ-
ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗ-
ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Τ.Α)», με δ.τ. «ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε 
(Ο.Τ.Α)» και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 73524558000, ως ΦΟ.Δ.Σ.Α 
του ν. 4555/2018, δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋ-
ποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 225 του ν. 4555/2018, 
σύμφωνα και με τις σχετικές προβλέψεις του οικείου 
ΠΕ.Σ.Δ.Α. (σχετ.17), και τηρήθηκε η διαδικασία που πε-
ριγράφεται στις διατάξεις της περιπτ. α' της παρ.2 του 
άρθρου 245 σε συνδυασμό με την παρ.4 του ιδίου ως 
άνω άρθρου.

2. Την ένταξη του Δήμου Κισσάμου, στο ΦΟ.Δ.Σ.Α. του 
ν. 4555/2018 «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Τ.Α)» και 
με δ.τ. «ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε (Ο.Τ.Α)» δυνάμει των διατάξεων της 
παρ.9 του άρθρου 245 του ν. 4555/2018, δεδομένου ότι 
ο πληθυσμός του δεν υπερβαίνει το 30% του συνολι-
κού πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης και η ένταξη 
του στον συγκεκριμένο ως άνω ΦΟ.Δ.Σ.Α («ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε -
ΟΤΑ») ερείδεται στις διατάξεις της περίπτωσης β' της 
παρ.3 του άρθρου 225 του ανωτέρω νόμου.

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε (Ο.Τ.Α), σε συνεργασία με τον Δήμο Κισ-
σάμου, καλείται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες 
για την ένταξη σε αυτήν του ανωτέρω Δήμου, σε συμ-
μόρφωση με την παρούσα, όπως τούτο ορίζεται ρητά 
στο τελευταίο εδάφιο της προμνημονευθείσας διάταξης 
της παρ.9 του άρθρου 245 του ν. 4555/2018. 

Κατόπιν της ως άνω ένταξης, η «ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε (Ο.Τ.Α)» 
θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

Δήμο Χανίων,
Δήμο Αποκορώνου,
Δήμο Πλατανιά,
Δήμο Κισσάμου,
Δήμο Καντάνου-Σελίνου,
Δήμο Σφακίων
Δήμο Γαύδου.
3. Τη σύσταση του ΦΟ.Δ.Σ.Α. με την επωνυμία «Ενι-

αίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης» 
(Ε.Σ.Δ.Α.Κ) ως ΦΟ.Δ.Σ.Α του ν. 4555/2018, δεδομένου ότι:

Ι) πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 225 
του ν. 4555/2018, σύμφωνα και με τις σχετικές προβλέ-
ψεις του οικείου ΠΕ.Σ.Δ.Α. (σχετ.17) και

II) πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων της 
περιπτ. α' της παρ.2 του άρθρου 245 του ν. 4555/2018 
σε συνδυασμό με την παρ.4 του ιδίου ως άνω άρθρου, 

δεδομένου ότι ο πληθυσμός των Δήμων-Μελών του 
Ε.Σ.Δ.Α.Κ. ως ΦΟ.Δ.Σ.Α. του ν. 4071/2012, ol οποίοι δια 
των σχετικών αποφάσεων των Δημοτικών τους Συμβου-
λίων απεφάνθησαν υπέρ της παραμονής τους σε αυτόν, 
(ήτοι από τον Νομό Ηρακλείου: Δήμος Ηρακλείου, Δήμος 
Μαλεβιζίου, Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων, Δήμος Φαι-
στού, Δήμος Γόρτυνας και Δήμος Βιάννου, και από τον 
Νομό Ρεθύμνης: Δήμος Ρεθύμνης, Δήμος Μυλοποτάμου, 
Δήμος Αμαρίου, Δήμος Αγ.Βασιλείου, Δήμος Ανωγείων), 
υπερβαίνει το 70% του μόνιμου πληθυσμού των Δήμων-
Μελών του εν λόγω ΦΟ.Δ.Σ.Α. (ειδικότερα ανέρχεται στο 
74,35% του συνολικού μόνιμου πληθυσμού των 466.480 
κατοίκων των ως άνω Δήμων-μελών του Ε.Σ.Δ.Α.Κ.), δε-
σμεύοντας τους λοιπούς Δήμους-μέλη του Ε.Σ.Δ.Α.Κ 
(ήτοι από το νομό Ηρακλείου: Δήμο Μινώα Πεδιάδος 
και από το Νομό Λασιθίου: Δήμο Αγίου Νικολάου, Δήμο 
Σητείας, Δήμο Ιεράπετρας και Δήμο Οροπεδίου) για την 
παραμονή τους σε αυτόν.

Τούτο δε διότι, η διάταξη της περ. α' της παρ. 2 του 
άρθρου 245 του ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με το τε-
λευταίο εδάφιο της παρ.4 του ιδίου ως άνω άρθρου, 
στις οποίες παρέχεται η δυνατότητα για παραμονή των 
Δήμων-μελών στον ΦΟ.Δ.Σ.Α στον οποίο συμμετέχουν, 
αναφέρεται σε δυνατότητα παραμονής στον ήδη υφι-
στάμενο, κατά τις διατάξεις του ν. 4071/2012, ΦΟ.Δ.Σ.Α, 
με τη σύνθεση και τα μέλη που αυτός είχε κατά την έναρ-
ξη ισχύος του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ/133/τ. Α'/19-07-2018), 
ακόμη και αν κάποια από τα μέλη του έχουν εκφράσει 
τη βούληση τους για αποχώρηση από αυτόν.

Εξάλλου, από τη διατύπωση της παρ.2 του άρθρου 
245 του ν. 4555/2018, δεν προβλέπεται η δυνατότητα 
αποχώρησης Δήμων-Μελών από έναν ΦΟ.Δ.Σ.Α. και 
προσχώρησης τους σε άλλον, όπως εν προκειμένω 
αποχώρηση μερικών Δήμων-μελών από τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. 
και προσχώρηση τους στο «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδος 
Α.Ε.», καθώς τούτο δεν περιλαμβάνεται στις συγκεκριμέ-
νες τρεις (3) επιλογές (περιπτώσεις α, β, γ της παρ.2 του 
άρθρου 245) που δίνονται κατά το μεταβατικό στάδιο 
στους Δήμους-Μέλη των ΦΟ.Δ.Σ.Α., μέσω των αποφά-
σεων των Δημοτικών τους Συμβουλίων.

4. Την ένταξη, δυνάμει της παρ.9 του άρθρου 245 
του ν. 4555/2018, στον ΦΟΔΣΑ του ν. 4555/2018 «Ενι-
αίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης 
(Ε.Σ.Δ.Α.Κ), του αποχωρήσαντος από αυτόν-σύμφωνα 
με την αριθμ. 15902/07-12-2018 απόφαση (ΦΕΚ 6052/
τ. Β'/31-12-2018)-Δήμου Χερσονήσου, δεδομένου ότι ο 
πληθυσμός του δεν υπερβαίνει το 30% του συνολικού 
πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης και η ένταξη του 
στον συγκεκριμένο ως άνω ΦΟ.Δ.Σ.Α («Ε.Σ.Δ.Α.Κ») ερεί-
δεται στις διατάξεις της περίπτωσης β' της παρ.3 του 
άρθρου 225 του ανωτέρω νόμου.

Κατόπιν της ως άνω ένταξης, η οποία συντελείται δια 
της παρούσας απόφασης δυνάμει της προμνημονευθεί-
σας διάταξης της παρ. 9 του άρθρου 245 του ν. 4555/ 
2018, ο Ε.Σ.Δ.Α.Κ. θα αποτελείται από τα εξής μέλη:
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και καλείται, σε συμμόρφωση με την παρούσα, να 
τροποποιήσει το καταστατικό του, ώστε να δύναται να 
λειτουργήσει ως ΦΟ.Δ.Σ.Α του ν.4555/2018.

5. Τη συγχώνευση του ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, με δ.τ. «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιά-
δος Α.Ε.» στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμ-
μάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.), δυνάμει των διατάξεων της 
παρ. 5 του άρθρου 245 του ν. 4555/2018, δεδομένου ότι:

Όπως προεκτέθηκε αναλυτικά ανωτέρω, οι Δήμοι-
Μέλη του Ε.Σ.Δ.Α.Κ., δια των σχετικών αποφάσεων 
των Δημοτικών τους Συμβουλίων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της περιπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 245 του 
ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ιδίου ως 
άνω άρθρου, δέσμευσαν τους λοιπούς Δήμους-μέλη του 
ως άνω ΦΟ.Δ.Σ.Α., μεταξύ των οποίων και τον Δήμο Μι-
νώα Πεδιάδος, για την παραμονή τους σε αυτόν.

Ως εκ τούτου, ο «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδος Α.Ε.», 
άνευ του Δήμου Μινώα Πεδιάδος και με μόνον τον Δήμο 
Χερσονήσου, δεν δύναται να λειτουργήσει ως ΦΟ.Δ.Σ.Α. 
του ν. 4555/2018, καθ' ότι δεν πληρούνται οι προϋπο-
θέσεις της παρ. 3 περ. β' του άρθρου 225 του ανωτέρω 
νόμου, κατά τη ρητή διατύπωση της οποίας «σε κάθε 
ΦΟ.Δ.Σ.Α συμμετέχουν πλέον του ενός Δήμοι...».

6. Τη συγχώνευση του Συνδέσμου Διαχείρισης Περι-
βάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη, Αρχανών, Τεμένους 
στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρή-
της (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.), δυνάμει των διατάξεων της παρ. 5 του 
άρθρου 245 του ν. 4555/2018, δεδομένου ότι:

α) δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 225 παρ. 3 
του ν. 4555/2018, σύμφωνα και με τις σχετικές προβλέ-
ψεις του οικείου ΠΕ.Σ.Δ.Α. (σχετ.17), και εξάλλου

β) ενόψει των προεκτεθεισών αποφάσεων των Δη-
μοτικών Συμβουλίων των Δήμων μελών του εν λόγω 
Συνδέσμου, ήτοι:

i) της 1006/19-11-2018 απόφασης του Δήμου Ηρα-
κλείου (ΑΔΑ: ΡΗ3ΗΩ0Ο-ΙΘΗ), με την οποία εγκρίθηκε 
η παραμονή του ανωτέρω Δήμου στον ΕΣΔΑΚ και η 
αριθμ. 36/17-1-2019 όμοια (ΑΔΑ: 6ΩΧΛΩ0Ο-ΔΟΡ), με την 
οποία αποφασίστηκε η αποχώρηση του Δήμου από τον 
Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων (πρώην) Δήμων 
Ν. Καζαντζάκη-Αρχανών-Τεμένους και

ii) της 1/17-01-2019 απόφασης του Δήμου Αρχανών-
Αστερουσίων, (ΑΔΑ: 6ΨΩΞΩΨΜ-ΟΕ3), με την οποία απο-
φασίστηκε: α) η ανάκληση της προγενέστερης με αριθμ. 
371/12-11-2018 όμοιας (ΑΔΑ: 90Α5ΩΨΜ-ΦΙΧ) περί απο-
χώρησης του Δήμου από τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και παραμονής 
του στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων 
Ν. Καζαντζάκη, Αρχανών, Τεμένους και β) εγκρίθηκε 
η παραμονή του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων στον 
Ε.Σ.Δ.Α.Κ.,

δεν πληρούνται ol προϋποθέσεις αφ'ενός για την 
ύπαρξη Συνδέσμου Δήμων, κατά τις διατάξεις των άρ-
θρων 245 επ. του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοι-
νοτήτων» (ΦΕΚ Α' 114), όπως αυτές ισχύουν, και αφ'ετέ-
ρου για την ύπαρξη ΦΟ.Δ.Σ.Α. του ν. 4555/2018 σύμφωνα 
με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παρ.3 του άρθρου 
225 του ν. 4555/2018.

Η συγχώνευση και η περιέλευση της κινητής και ακί-
νητης περιουσίας των α) «ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», με δ.τ. «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πε-
διάδος Α.Ε.» και β) «Συνδέσμου Διαχείρισης Περιβάλλο-
ντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη, Αρχανών, Τεμένους» στον 
«Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης» 
(Ε.Σ.Δ.Α.Κ.), θα ολοκληρωθεί με μεταγενέστερη πράξη 
της Συντονίστριας Α.Δ.Κ. ύστερα από καταγραφή των 
περιουσιακών τους στοιχείων από Επιτροπή Καταγρα-
φής που θα συγκροτηθεί με απόφαση μας, δυνάμει των 
διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 245 του ν. 4555/2018. 
Ως προς το εργαζόμενο προσωπικό, ισχύουν οι διατάξεις 
της παρ.6 του ιδίου ως άνω άρθρου.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 18 Ιουνίου 2019

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ   

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Δήμος Ηρακλείου Δήμος Ρεθύμνης Δήμος Αγ.Νικολάου

Δήμος Μαλεβιζίου Δήμος Μυλοποτάμου Δήμος Σητείας

Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων Δήμος Αμαρίου Δήμος Ιεράπετρας

Δήμος Φαιστού Δήμος Αγ.Βασιλείου Δήμος Οροπεδίου

 Λασιθίου

Δήμος Γόρτυνας Δήμος Ανωγείων

Δήμος Χερσονήσου

Δήμος Μινώα-Πεδιάδας

Δήμος Βιάννου
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*02025062506190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2019-06-25T16:09:08+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




